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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Svenska Kryssarklubben
	Projektnr: B714
	Projektnamn: Kryssis 
	Projektstart årmån: 2014-01-01
	Projektslut årmån: 2013-12-31
	Projektets totala budget kr: 287 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 143 000                  2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Svenska Kryssarklubben Stockholmskretsen
	Organisation: Kursavgifter 
	Belopp kr: 144 000 kr
	Organisation_2:  
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Hanna Lindvall
	Telefon dagtid: 08-7162250
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Kryssis erbjuder dag seglarläger för barn i åldern 7-12 år som normalt inte kommer ut på sjön. Med medel från Svenskt Friluftsliv har seglarlägret utvecklats under sommaren 2013. Syftet är att bredda seglarverksamheten och ge unga en bra utbildning. Kursplanen sträcker sig över 5 dagar och omfattar grundläggande utbildning i båtvett, navigering och framförallt gott sjömanskap. Lägret utformas som ett dagläger och målgruppen ska vara de barn vilka av olika anledningar inte vill eller har möjlighet att vistas på internatläger (läger där eleverna sover över). Båtar som används är optimistjollar. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: 1. BAKGRUND - Under våren 2012 iscensattes  ett nytt läger-projekt där vi vänt oss till barn i åldern  7 – 12 år. Lägret utformades som ett dagläger och målgruppen är barn vilka av olika anledningar inte vill eller har möjlighet att vistas på internatläger (läger där eleverna sover över). SXK Stockholmskretsen har genom bidraget för 2013 från Svenskt Friluftsliv kunnat permanenta verksamheten  genom inköp av optimistjollar följebåtar.  Det har dock visat sig svårare än väntat att nå ut till den aviserade målgruppen. Under hösten 2013 kommer ytterligare kontakter att tas med lämpliga föreningar och målgrupper. En komplett rapport från verksamheten 2013 redovisas under mars 2014.2. SYFTE – Det är av vikt att vi breddar verksamheten och ger de unga en bra utbildning. Kursplanen sträcker sig över 5 dagar och omfattar grundläggande utbildning i båtvett, navigering och framförallt gott sjömanskap. Våra instruktörer är välutbildade och har god vana att arbeta med barn och ungdomar vilket borgar för god utbildning. 3. MÅL (RESULTAT) - SXK Stockholmskretsen förväntar sig att fortsätta utveckla verksamheten. Erfarenheten visar att det behövs minst 2 följebåtar och fyra ledare per kurs. Den bemanningen kan bedriva dagläger verksamhet med upp till max 12 elever. För att utöka verksamheten behövs flera följebåtar och fler ledare. Målet för sommaren 2014 är att genomföra sex  läger med totalt 96 elever.4. MÅLGRUPPER -  För oss är det viktigt att vi också når ut till barn som normalt inte får möjlighet att uppleva båtliv en chans att under några dagar får ta del av den fantastiska känslan av att segla och samtidigt vara ute i naturen. Vi kommer att vända oss till barn i Stockholms utkanter, barn till socialt begränsade familjer och även invandrarfamiljer. Nyckelfrågan är att nå ut målgruppen. Detta kommer att ske genom skolor, föreningar, artiklar och annonser i lokaltidningar. 5. MARKNADSFÖRING (PROFILERING). Alla de aktiviteter som Svenska Kryssarklubben arrangerar marknadsförs i huvudsak genom föreningens hemsida likväl som genom deras tidskrifter. Ska vi nå ut till andra grupper är det av yttersta vikt att vi annonserar i andra forum vilka når målgrupper nämnda här ovan.6. SAMARBETSPARTNERS.  Skolor, fritidsgårdar och föreningar  7. ORGANISATION. Kansliet, styrelsen och en lägerkommitté med 6 ungdomar.  De instruktörer som tjänstgör har tidigare arbetat inom vår organisation på Malma Kvarn, eller Kryssislägret 2012 eller 2013. De har en god utbildning och en gedigen egen erfarenhet inom båtliv.8. TIDSSCHEMA. Verksamheten sommaren 2014 startar när skolorna slutar och avslutas när skolorna börjar i augusti. Under industrisemestern vecka 29-32 bedrivs ingen lägerverksamhet. Projektet pågår under hela 2014.9. BUDGET. För att fortsätta utveckla Kryssis så behöver säkerheten stärkas ytterligare. Bland annat behöver krockkuddar monteras på båtar och bryggor och ytterligare en jolleramp samt två optimistjollar och en ytterligare följebåt. Budgeten ska inkludera annonsering och marknadsföring av projektet utanför våra egna led. Vi tar även i beaktande att ett visst lägerbidrag kan komma att behövas till den individuella familjen där ekonomin är av sådan art att man ej själv kan finansiera en lägerplats. Vi vill ge alla samma chans och här krävs, i nästa skede en ingående analys och rättvis bedömning.10. RAPPORTERING. SXK Stockholmskretsen finner det av mycket stort värde att projektet helt särredovisas i vår resultaträkning och att varje enskilt bidrag noga utvärderas och rapporteras till bidragsgivare. Vår ungdomssatsning är en riksangelägenhet såtillvida att samtliga kretsar inom de närmaste åren kommer att fokusera mer än tidigare på utbildning för unga.11. UPPFÖLJNING. Projektet vi haft sommaren 2012 och 2013 har fallit mycket väl ut, dock krävs ytterligare bidrag för att nå målen.  
	Förväntade effekter: NYTTOASPEKT (RELEVANS). Båtlivet i Sverige vänder sig oftast till familjer med ekonomisk möjlighet att införskaffa båt, såväl segel- som motorbåt. Vi har en kraftig segregation i Sverige och vi vill, om än till en början i liten skala, bidra till att barn som har begränsade möjligheter att delta i friluftsaktiviteter får en möjlighet att få uppleva det fantastiska livet till sjöss vilket är unikt för Sverige. Vi vill, som medlemsorganisation inom Svenskt Friluftsliv, bidra till en breddning av målgruppen som bedriver aktivt båtliv. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Inköp av två optimistjollar                                                                                   40 000 krFöljebåt                                                                                                               50 000 krJolleramp samt krockkuddar                                                                               30 000 krMarknadsföring, informationsmaterial, foldrar, annonser                                   40 000 krLedare  (2500 kr per kurs och ledare. 5 kurser med 6 ledare)                           80 000 kr                                     Ledning och administration                                                                                40 000 kr Utvärdering och rapportering                                                                               7 000 kr 
	Summa: 287 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 150
	àpris: 266 kr per timme
	Epostadress: stockholmskretsen@sxk.se
	Mobiltelefon: 073-6422953


